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UCHWA£A Nr XXV/169/09 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 9 marca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrêbie wsi Skórka i G³ubczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006
r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087;
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127,
poz. 880, z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,
poz. 1413), Rada Miejska w Krajence uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Krajenka w obrêbie wsi Skórka i G³ub-
czyn, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objêtego planem, o którym mowa w
ust. 1 oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000, zwanym
dalej rysunkiem.

3. Integraln¹ czê�æ uchwa³y stanowi¹:

1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Krajenka w obrêbie wsi Skórka i G³ubczyn �
za³. nr 1 do uchwa³y;

2) stwierdzenie zgodno�ci miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Krajenka w obrêbie wsi
Skórka i G³ubczyn z ustaleniami studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kra-
jenka � za³. nr 2 do uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Krajenka w obrêbie wsi Skórka i G³ubczyn, inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania � za³. nr
3 do uchwa³y;

4) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Krajenka w obrêbie wsi Skórka i
G³ubczyn � za³. nr 4 do uchwa³y.

§2. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny
podlegaj¹ce ochronie wymagaj¹ce ustalenia granic i sposo-
bów zagospodarowania, okre�lone na podstawie przepisów
odrêbnych, w tym terenów górniczych, nara¿onych na niebez-
pieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas
ziemnych.

§3. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê:

1) obszarów objêtych scalaniem gruntów i ich ponownym
podzia³em;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.

§4. 1. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê zasad
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-
ry wspó³czesnej.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowe-
go, ustala siê obowi¹zek uzgadniania z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków prac ziemnych zwi¹zanych z zabudow¹ i
zagospodarowaniem terenu w celu ustalenia obowi¹zuj¹cego
inwestora zakresu prac archeologicznych.

§5. 1. Na obszarze objêtym granicami opracowania planu
ustala siê:

1) tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem ML;

2) teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu
symbolem US;

3) teren zieleni krajobrazowej, oznaczony na rysunku planu
symbolem ZP;

4) teren infrastruktury technicznej-wodoci¹gi, oznaczony na
rysunku planu symbolem W;

5) teren drogi publicznej � drogi dojazdowej, oznaczony na
rysunku planu symbolem KD-D;

6) tereny gminnych dróg wewnêtrznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem KDW.

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 o tym samym
przeznaczeniu, lecz ró¿nych warunkach zabudowy i zagospo-
darowania zosta³y oznaczone dodatkowo symbolem cyfro-
wym.

3. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne na rysunku planu:

1) granica obszaru objêtego opracowaniem planu;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;
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3) symbole okre�laj¹ce przeznaczenie terenu;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) okre�lone odleg³o�ci linii zabudowy.

4. Ilekroæ w tek�cie uchwa³y jest mowa o:

1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê;

2) planie - nale¿y przez to rozumieæ niniejszy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego;

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzny zapis
planu przedstawiony na mapie sytuacyjno - wysoko�cio-
wej w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;

4) terenie - nale¿y przez to rozumieæ czê�æ obszaru wyzna-
czonego na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, ozna-
czony symbolem literowym oraz zapisem ustaleñ szczegó-
³owych;

5) wysoko�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wysoko�æ
budynku mierzon¹ od naturalnej warstwicy terenu, u�red-
nion¹ w granicach rzutu budynku, do kalenicy wzglêdnie
innego najwy¿szego punktu budynku lub wg ustaleñ szcze-
gó³owych, je¿eli one tak stanowi¹ (nie dotyczy kominów,
szybów windowych i akcentów architektonicznych, które
mog¹ przekroczyæ max. wysoko�æ o 1 m.);

6) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ teren
wyznaczony przez rzut pionowy zewnêtrznych krawêdzi
budynku na powierzchniê terenu; do powierzchni zabudo-
wy nie wlicza siê: powierzchni obiektów budowlanych ani
ich czê�ci nie wystaj¹cych ponad powierzchniê terenu,
powierzchni elementów drugorzêdnych, np. schodów
zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych, daszków, markiz, wy-
stêpów dachowych, o�wietlenia zewnêtrznego;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê ograniczaj¹c¹ obszar na którym dopuszcza siê
wznoszenie budynków oraz okre�lonych w ustaleniach
planu rodzajów budowli nadziemnych niebêd¹cych linia-
mi przesy³owymi i sieciami uzbrojenia terenu;

5. W przestrzeni pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogê a
lini¹ zabudowy mog¹ znajdowaæ siê okapy, wykusze, ryzality,
schody oraz zadaszone lub obudowane partie wej�ciowe do
budynku itp. elementy.

§6. Na ca³ym obszarze objêtym planem, ustala siê zasady
podzia³ów geodezyjnych z uwzglêdnieniem zapisów szczegó-
³owych:

1) zakazuje siê wydzielania dzia³ek po obrysie budynku;

2) dopuszcza siê wydzielanie i ³¹czenie dzia³ek, je¿eli zwi¹za-
ne jest to z korekt¹ granic lub umo¿liwia przy³¹czenie ich
do istniej¹cych, s¹siednich nieruchomo�ci w celu popra-
wy warunków zagospodarowania;

3) dopuszcza siê podzia³ wewnêtrzny terenu, który okre�lony
zosta³ przez linie rozgraniczaj¹ce zgodnie z ustaleniami
szczegó³owymi.

ROZDZIA£ II

Zasady kszta³towania zabudowy i zagospodarowania
wyznaczonych terenów

§7. 1. Tereny istniej¹cej zabudowy letniskowej o niskiej
intensywno�ci, oznaczone na rysunku planu symbolem �ML�
o pow. 1,99 ha, dla których ustala siê:

1) przeznaczenie terenu - zabudowa letniskowa z mo¿liwo-
�ci¹ ca³orocznego u¿ytkowania;

2) zasady kszta³towania zabudowy:

a) zakaz nadbudowy budynków istniej¹cych, których
wysoko�æ przekracza 8,5 m,

b) wysoko�æ zabudowy nowej � dwie kondygnacje nad-
ziemne wliczaj¹c w to poddasze, które mo¿e byæ
poddaszem u¿ytkowym i nie wy¿sza ni¿ 8,5 m,

c) dachy strome o k¹cie nachylenia po³aci od 300 do 450,
kryte dachówk¹ ceramiczn¹ lub innym materia³em
dachówkopodobnym,

d) poziom posadowienia parteru: do 60 cm od poziomu
terenu;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) prawo do zabudowy jednym budynkiem letniskowym,
na ka¿dej dzia³ce wyznaczonej planem,

b) ca³kowita powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekra-
czaæ 30% powierzchni dzia³ki,

c) minimalna powierzchnia niezabudowana i nieutwar-
dzona /�powierzchnia terenu biologicznie czynna�/
pokryta ro�linno�ci¹ urz¹dzon¹ � 50% powierzchni
dzia³ki,

d) dostêp komunikacyjny od istniej¹cych dróg, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem �KDW�;

4) zasady podzia³u terenu na dzia³ki budowlane - zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu i zapisami §6.

2. Teren czê�ciowo zagospodarowany, oznaczony na
rysunku planu symbolem �US� o pow. 2,23 ha � o funkcji
us³ug sportu i rekreacji, dla którego ustala siê:

1) przeznaczenie terenu � na cele wypoczynku i rekreacji,

a) mo¿liwo�æ realizacji kompleksu wypoczynkowo-rekre-
acyjnego z urz¹dzeniami s³u¿¹cymi rekreacji ruchowej
i zapleczem gastronomicznym,

b) mo¿liwo�æ lokalizowania funkcji towarzysz¹cych zwi¹-
zanych ze sportami wodnymi, takich jak przechowalnia
i wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego, itp.,

c) mo¿liwo�æ wyznaczenia miejsc na tarasy widokowe,
miejsca biwakowe, piknikowe, ogniskowe i do opala-
nia,

d) prawo do przebudowy istniej¹cego k¹pieliska z bu-
dow¹ nowych pomostów k¹pielowych - lokalizacja
przyczó³ków dla pomostów;

Poz. 672
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2) zasady kszta³towania zabudowy:

a) mo¿liwo�æ przebudowy i rozbudowy istniej¹cych obiek-
tów na potrzeby wyznaczonej funkcji,

b) prawo do budowy nowych obiektów których wysoko�æ
nie mo¿e przekraczaæ 6 m,

c) dachy � o kacie nachylenia po³aci 150 -300; kryte
dachówk¹ ceramiczn¹ lub innym materia³em dachów-
kobodobnym z mo¿liwo�ci¹ zastosowania strzechy,
gontu;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) mo¿liwo�æ lokalizowania obiektów kubaturowych zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi � teren
po³o¿ony w granicach obszaru chronionego krajobra-
zu,

b) mo¿liwo�æ lokalizowania urz¹dzeñ obejmuj¹cych pole
namiotowe oraz tereny zabaw i gier,

c) prawo do budowy obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej,

d) prawo do tworzenia po³¹czeñ komunikacyjnych w for-
mie ci¹gów pieszych i pieszo-rowerowych o minimal-
nej szeroko�ci 2,0 m,

e) ca³kowita powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekra-
czaæ 10% powierzchni dzia³ki,

f) minimalna powierzchnia nieutwardzona, �powierzch-
nia terenu biologicznie czynna�, pokryta ro�linno�ci¹
urz¹dzon¹ � 80% powierzchni terenu,

g) prawo do nasadzeñ zieleni urz¹dzonej s³u¿¹cej rekre-
acji,

h) dopuszcza siê zabiegi ochrony skarp z zakazem loka-
lizacji zabudowy, budowli i urz¹dzeñ nie zwi¹zanych z
ich ochron¹,

i) obowi¹zek zapewnienia niezbêdnej ilo�ci miejsc po-
stojowych na wyznaczonych i oznakowanych parkin-
gach le�nych, wzd³u¿ drogi oznaczonej na rysunku
planu symbolem �KD-D�,

j) dostêp komunikacyjny od wyznaczonych dróg komu-
nikacji, oznaczonych na rysunku planu symbolem
KD-D i KDW;

4) zasada podzia³u terenu � zakaz wykonywania podzia³ów
wtórnych, o ile nie wynika to z przepisów szczególnych.

3. Teren zieleni krajobrazowej, oznaczony na rysunku
planu symbolem �ZP� o pow. 0,78 ha stanowi¹cy ekosystem
terenów zwi¹zanych z wodami powierzchniowymi, dla które-
go ustala siê:

1) zachowanie zieleni niskiej i wysokiej z prawem nowych
nasadzeñ harmonizuj¹cych z ukszta³towaniem i cechami
terenu;

2) dopuszcza siê realizacjê na istniej¹cej skarpie zej�æ pie-
szych - jedno zej�cie zabezpieczone murem oporowym dla
dwóch s¹siaduj¹cych ze sob¹ dzia³ek;

3) prawo do budowy pomostów � stanowisk wêdkarskich;

4) prawo do budowy urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;

5) prawo do tworzenia po³¹czeñ komunikacyjnych w formie
ci¹gów pieszych o minimalnej szeroko�ci 2,0 m;

6) zasada podzia³u terenu � zakaz wykonywania podzia³ów
wtórnych, o ile to nie wynika z przepisów szczególnych.

4. Teren infrastruktury technicznej - wodoci¹gi, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem �W� o pow. 0,002 ha -
zabudowany urz¹dzeniami wodoci¹gów, do zachowania z
mo¿liwo�ci¹ rozbudowy i przebudowy istniej¹cych obiektów
budowlanych.

ROZDZIA£ III

Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych

§8. 1. Zieleñ krajobrazowa, naturalna, na terenach �US�
i �ZP� � dopuszcza siê zabiegi pielêgnacyjne.

2. Uwzglêdniaæ potrzeby osób niepe³nosprawnych w
zagospodarowaniu terenów wyznaczonych planem.

3. Realizowaæ ogrodzenie od strony dróg �KD-D� i �KDW�
jako a¿urowe.

4. Ustala siê zakaz stosowania prefabrykowanych ogro-
dzeñ betonowych od strony dróg publicznych.

5. Ustala siê lokalizacjê reklam wolnostoj¹cych, poza
liniami rozgraniczaj¹cymi drogê �KD-D�.

6. W pasach drogowych dróg publicznych dopuszcza siê
dodatkowo lokalizacjê obiektów naziemnych ma³ej architek-
tury takich jak wiaty przystankowe i s³upy og³oszeniowe.

ROZDZIA£ IV

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej

§9. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ obszaru objêtego planem
ustala siê z istniej¹cych i projektowanych dróg, po³¹czonych
z zewnêtrznym uk³adem komunikacyjnym gminy drog¹, ozna-
czon¹ na rysunku planu symbolem �KD-D�.

2. Dla terenów dróg obs³uguj¹cych tereny przyleg³e,
których szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych i odleg³o�ci linii
zabudowy okre�la rysunek planu, a które nale¿y urz¹dziæ
zgodnie z przepisami szczególnymi, ustala siê:

1) oznaczonych na rysunku planu symbolem �KD-D� o pow.
0,12 ha zaliczanych do klasy dróg dojazdowych - prawo do
lokalizacji przystanków autobusowych oraz realizacji chod-
ników ze �cie¿k¹ rowerow¹;

2) oznaczonych na rysunku planu symbolem �KDW� o pow.
0,266 ha zaliczanych do klasy dróg wewnêtrznych - obo-
wi¹zek wykonania wydzielonego ci¹gu komunikacji: ko³o-
wej i pieszej bez konieczno�ci wydzielania ci¹gu; pieszego.
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3. W liniach rozgraniczaj¹cych dróg, przewidzieæ pasy
techniczne do lokalizacji urz¹dzeñ podziemnych.

§10. Dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpuj¹ce
wska�niki s³u¿¹ce ustaleniu ilo�ci miejsc do parkowania sa-
mochodów osobowych:

1) w zabudowie letniskowej � 2 miejsca postojowe na 1 dom;

2) dla pozosta³ych us³ug i obiektów us³ugowych � 1 miejsce
postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych;

3) na wszystkich terenach, istnieje obowi¹zek wyznaczenie
miejsc postojowych dla osób zatrudnionych oraz niepe³-
nosprawnych.

§11. 1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodê, ustala siê:

a) z istniej¹cych i projektowanych ujêæ lokalnych, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi w tym zakresie,

b) docelowo, poprzez budowê gminnej sieci wodoci¹go-
wej,

c) utrzymanie i zabezpieczenie istniej¹cych studni celem
awaryjnego zaopatrzenia ludno�ci w wodê,

d) budowê hydrantów p/po¿. na g³ównej sieci wodoci¹-
gowej;

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania �cieków
komunalnych, ustala siê:

a) tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodp³ywo-
wych zlokalizowanych na w³asnej dzia³ce po opró¿nie-
niu których, �cieki wywo¿one bêd¹ do oczyszczalni
�cieków,

b) docelowo, poprzez budowê system kanalizacji sanitar-
nej;

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopo-
wych - powierzchniowo na teren w³asnej dzia³ki;

4) w zakresie zaopatrzenia w energiê ciepln¹, ustala siê
stosowanie do celów grzewczych paliw p³ynnych, gazo-
wych, sta³ych oraz alternatywnych �róde³ energii, z wy³¹-
czeniem paliw wêglowych w nowoprojektowanych obiek-
tach;

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala siê:

a) z indywidualnych �róde³ zaopatrzenia � gaz propan-
butan, zbiornikowy lub butlowy,

b) docelowo � mo¿liwo�æ budowy sieci gazoci¹gów;

6) w zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, ustala siê:

a) zasilanie terenów objêtych planem z istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej niskiego i �redniego napiêcia
poprzez jej rozbudowê i skablowanie linii napowietrz-
nych,

b) mo¿liwo�æ realizacji stacji transformatorowych w za-
le¿no�ci od potrzeb, jako obiekty wolno stoj¹ce lub
wbudowane na terenach inwestora - zgodnie z ustale-
niami okre�lonymi dla poszczególnych obszarów, w
szczególno�ci z zastosowaniem dachów kopertowych

krytych dachówk¹ ceramiczn¹ przy obiektach wolno
stoj¹cych;

7) w zakresie gospodarki odpadami, ustala siê:

a) komunalnych � zgodnie z przyjêt¹ w gminie zasad¹,
przez gromadzenie odpadów na w³asnej posesji z
mo¿liwo�ci¹ ich segregacji i przekazywanie do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania,

b) niebezpiecznych � przez posiadacza odpadów z zacho-
waniem zasad wynikaj¹cych z przepisów szczegól-
nych.

2. Ustala siê sieci uzbrojenia technicznego prowadziæ w
liniach rozgraniczaj¹cych ulic, w pasach technicznych - tj. w
pasach dróg lub po trasach wynikaj¹cych ze szczególnych
uzgodnieñ na etapie projektowania, przy zachowaniu przepi-
sów odrêbnych, Polskich Norm.

3. Na ca³ym obszarze objêtym planem zachowuje siê
istniej¹ce czynne sieci uzbrojenia technicznego.

4. Dla istniej¹cej i projektowanej sieci oraz obiektów
infrastruktury technicznej na terenie planu nale¿y zapewniæ
dostêp, np. na zasadzie s³u¿ebno�ci gruntowej.

5. Na nowych terenach w uzgodnieniu z dostawcami
mediów, nale¿y zabezpieczyæ miejsca pod ewentualne stacje
transformatorowe, przepompownie �cieków oraz drogi do
rozprowadzenia sieci z mo¿liwo�ci¹ wydzielenia geodezyjne-
go.

6. Trasy przebiegów projektowanej sieci infrastruktury
technicznej oznaczone na rysunku planu nie stanowi¹ przes¹-
dzeñ lokalizacyjnych.

ROZDZIA£ V

Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§12. Teren objêty planem podlega ochronie wynikaj¹cej
z jego po³o¿enia w granicach obszaru chronionego krajobrazu
�Pojezierze Wa³eckie i Dolina Gwdy�, zgodnie z zasadami
okre�lonymi w przepisach szczególnych.

§13. W celu ochrony i poprawy jako�ci �rodowiska przy-
rodniczego ustala siê:

1) zakazuje siê wycinki i przesadzania warto�ciowego drze-
wostanu oraz likwidacji innej zieleni stanowi¹cej element
kompozycji zespo³u zabudowy. Zakaz nie obejmuje:

a) realizacji dróg wskazanych w ustaleniach szczegó³o-
wych,

b) realizacji zabudowy,

c) ciêæ sanitarnych;

2) zachowanie elementów zieleni komponowanej, w tym
drzew o rozmiarach pomnikowych z zastosowaniem pie-
lêgnacji drzewostanu i uzupe³nienie nasadzeñ uformowa-
nymi drzewami z zachowaniem sk³adu gatunkowego;
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3) zagospodarowanie dzia³ek budowlanych zieleni¹ trwa³¹,
szczególnie przy miejscach postojowych dla samocho-
dów;

4) utrzymanie ci¹g³o�ci powi¹zañ przyrodniczych poprzez
zakaz grodzenia i utrzymanie dostêpno�ci przej�æ do tere-
nu ZP;

5) rozpoczêcie realizacji inwestycji na terenie �US� wymaga
stosownych uzgodnieñ z organem ochrony przyrody zgod-
nie z kompetencjami;

6) przed realizacj¹ inwestycji, ustala siê zdj¹æ wierzchni¹
warstwê gruntu stanowi¹c¹ urodzajn¹ warstwê gleby
(humus) i spryzmowaæ j¹ na w³asnej dzia³ce lub przewie�æ
na teren przeznaczony na cele upraw rolnych lub zieleni
urz¹dzonej, wskazany przez organ zgodny z kompetencja-
mi.

§14. W celu ochrony ludzi i �rodowiska przed szkodliwym
oddzia³ywaniem inwestycji, ustala siê:

1) wszelkie oddzia³ywania zwi¹zane z planowanym przedsiê-
wziêciem nie mog¹ powodowaæ przekraczania standar-
dów jako�ci �rodowiska, okre�lonych przepisami odrêb-
nymi, poza teren do którego inwestor posiada tytu³ praw-
ny;

2) dopuszczalne warto�ci ha³asu okre�lone w przepisach
odrêbnych;

3) zakaz przeprowadzania robót ziemnych powoduj¹cych
naruszenie stosunków gruntowo-wodnych i rze�by terenu
za wyj¹tkiem robót ziemnych zwi¹zanych z doprowadze-
niem uzbrojenia a tak¿e budow¹ ma³ej architektury � poza
terenem przeznaczonym pod inwestycje;

4) komunalny system odbioru odpadów oraz postêpowanie
zgodne z planem gospodarki odpadami gminy Krajenka;

5) zakaz stosowania do celów grzewczych paliw wêglowych
w nowoprojektowanych obiektach.

ROZDZIA£ VI

Przepisy koñcowe

§15. Zgodê na zmianê przeznaczenia, w rozumieniu usta-
wy o ochronie gruntów rolnych i le�nych, dotychczasowych
gruntów le�nych, dla których w niniejszej uchwale ustalono
przeznaczenie na cele niele�ne, uzyskano na podstawie decy-
zji Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego znak DR.II.6070-
29/08 z dnia 13 pa�dziernika 2008 roku � na 2,2308 ha gruntów
le�nych zlokalizowanych w obrêbie miejscowo�ci Skórka;

§16. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty z tytu³u
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z uchwaleniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Krajenka w obrêbie wsi Skórka i G³ubczyn, w wysoko�ci:

1) 30 % dla zabudowy letniskowej;

2) 30 % dla pozosta³ych terenów.

§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Krajenka.

§18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Piotr Gniot
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Za³¹cznik nr 2
Do uchwa³y nr XXV/169/09
Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 9 marca 2009r.

STWIERDZENIE ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI
STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA KRAJENKA.

Poz. 672

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087;
z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127,
poz. 880) Rada Miejska w Krajence stwierdza zgodno�æ miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Krajenka w obrêbie wsi Skórka i G³ubczyn z ustaleniami
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy i miasta Krajenka, uchwalonym uchwa³¹
 nr 15/2000 Rady Miejskiej w Krajence w dniu 27 czerwca
2000 r.

Za³¹cznik nr 3
Do uchwa³y nr XXV/169/09
Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 9 marca 2009r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KRAJENKA W OBRÊBIE WSI SKÓRKA I G£UBCZYN, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-

TURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3
i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska
w Krajence rozstrzyga, co nastêpuje:

1) zadania w³asne gminy z zakresu infrastruktury technicz-
nej, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Krajenka w obrêbie wsi Skórka i
G³ubczyn, obejmuj¹ realizacjê sieci infrastruktury tech-
nicznej (wodoci¹g, kanalizacja sanitarna), oraz  realizacjê
dróg gminnych;

2) sposób realizacji wynikaj¹cych z planu inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³a-

snych gminy, odbywaæ siê bêdzie sukcesywnie wg obo-
wi¹zuj¹cych przepisów szczegó³owych z terminem realiza-
cji uzale¿nionym od pozyskania �rodków ze �róde³ okre-
�lonych w punkcie 3;

3) okre�la siê zasady finansowania inwestycji wymienionych
w punkcie 1, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych, z mo¿liwo�ci¹ wykorzystania:

a) �rodków pomocowych,

b) kredytów i po¿yczek,

c) udzia³u inwestorów zewnêtrznych w oparciu o odrêb-
ne porozumienia,

d) obligacji komunalnych.

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr XXV/169/09
Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 9 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRAJENKA W OBRÊBIE WSI SKÓRKA I G£UBCZYN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087;
z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127,
poz. 880) Rada Miejska w Krajence

postanawia przyj¹æ informacjê Burmistrza Krajenki, doty-
cz¹c¹ braku, podczas wy³o¿enia do publicznego wgl¹du,
uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Krajenka w obrêbie wsi
Skórka i G³ubczyn.


